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9. 6. 2010 A7-0078/11 

Pozměňovací návrh  11 
Eva Joly 
za Výbor pro rozvoj 
 
Zpráva A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (změna nařízení (ES) č. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Právní východisko 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 179 odst. 1 a článek 181a této 
smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 209 odst. 
1 této smlouvy, 

Or. en 

(nahrazuje pozměňovací návrh 2 v A7-0078/2009) 
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9. 6. 2010 A7-0078/12 

Pozměňovací návrh  12 
Eva Joly 
za Výbor pro rozvoj 
 
Zpráva A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (změna nařízení (ES) č. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek -1 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 1905/2006 
Bod odůvodnění 27 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Bod odůvodnění 27 nařízení (ES) 
č. 1905/2006 se nahrazuje tímto: 

 „(27) Komise by měla být oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, pokud jde 
o geografické strategické dokumenty, 
víceleté orientační programy a strategické 
dokumenty pro tematické programy, 
neboť tyto dokumenty doplňují nařízení 
(ES) č. 1905/2006 a mají obecnou 
působnost. Je zejména důležité, aby 
Komise vedla během přípravné fáze 
náležité konzultace, včetně konzultací 
s odborníky.“ 

Or. en 

(nahrazuje pozměňovací návrh 4 v A7-0078/2009) 
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9. 6. 2010 A7-0078/13 

Pozměňovací návrh  13 
Eva Joly 
za Výbor pro rozvoj 
 
Zpráva A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (změna nařízení (ES) č. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek -1 b (nový) 
Nařízení (ES) č. 1905/2006 
Čl. 17 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V článku 17 nařízení (ES) č. 1905/2006 se 
odstavec 2 nahrazuje tímto: 

 „2. V rámci částky uvedené v příloze IV 
stanoví Komise maximální částku, jež 
bude jednotlivým zemím, jež jsou 
signatáři protokolu o cukru, k dispozici 
pro financování opatření uvedených 
v odstavci 1, a to na základě potřeb 
jednotlivých zemí, především 
v souvislosti s dopadem reformy odvětví 
cukru na dotyčnou zemi a s významem 
odvětví cukru pro její hospodářství. 
Posuzování kritérií pro přidělení částky 
vychází z údajů za hospodářské roky 
před rokem 2004.  

 Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s články 35, 35a 
a 35b stanoví další pokyny týkající se 
rozdělení celkové částky mezi příjemce.“ 

Or. en 

(nahrazuje pozměňovací návrh 5 v A7-0078/2009) 



 

AM\819831CS.doc  PE441.836v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
9. 6. 2010 A7-0078/14 

Pozměňovací návrh  14 
Eva Joly 
za Výbor pro rozvoj 
 
Zpráva A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (změna nařízení (ES) č. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek -1 c (nový) 
Nařízení (ES) č. 1905/2006 
Článek 21 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek -1c 

 Článek 21 nařízení (ES) č. 1905/2006 se 
nahrazuje tímto: 

 „Strategické dokumenty a víceleté 
orientační programy podle článků 19 
a 20 a veškeré jejich změny na základě 
přezkumu podle čl. 19 odst. 2 a čl. 20 
odst. 1, jakož i doprovodná opatření 
podle článku 17 přijímá Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s články 35, 35a 
a 35b.“ 

Or. en 

(nahrazuje pozměňovací návrh 6 v A7-0078/2009) 
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9. 6. 2010 A7-0078/15 

Pozměňovací návrh  15 
Eva Joly 
za Výbor pro rozvoj 
 
Zpráva A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (změna nařízení (ES) č. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek 1 c (nový) 
Nařízení (ES) č. 1905/2006 
Článek 35 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1c 

 Článek 35 nařízení (ES) č. 1905/2006 se 
nahrazuje tímto: 

 „Článek 35 

 Výkon přenesení pravomoci 

 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 17 odst. 2 a 
článku 21 je svěřena Komisi na dobu 
platnosti tohoto nařízení.  

 2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, uvědomí o této skutečnosti 
současně Evropský parlament i Radu. 

 3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 35a 
a 35b.“ 

Or. en 

(nahrazuje pozměňovací návrh 9 v A7-0078/2009) 
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9. 6. 2010 A7-0078/16 

Pozměňovací návrh  16 
Eva Joly 
za Výbor pro rozvoj 
 
Zpráva A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (změna nařízení (ES) č. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek 1 d (nový) 
Nařízení (ES) č. 1905/2006 
Článek 35 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1d 

 Do nařízení (ES) č. 1905/2006 se vkládá 
nový článek, který zní: 

 „Článek 35a 

 Zrušení přenesení pravomocí 

 1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 17 
odst. 2 a článku 21 kdykoli zrušit. 

 2. Orgán, který zahájil interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, se v přiměřené lhůtě 
před přijetím konečného rozhodnutí snaží 
informovat druhý orgán a Komisi a uvede 
pravomoc, jejíž přenesení by mohlo být 
zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení.  

 3. Rozhodnutím o zrušení přenesení 
pravomoci se ukončuje přenesení 
pravomoci, které je v něm uvedeno. 
Nabývá účinku okamžitě, nebo od 
uvedeného pozdějšího data. Rozhodnutí 
nemá vliv na účinnost aktů v přenesené 
pravomoci, které jsou již v platnosti. 
Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské 
unie.“ 
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Or. en 

(nový pozměňovací návrh) 
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9. 6. 2010 A7-0078/17 

Pozměňovací návrh  17 
Eva Joly 
za Výbor pro rozvoj 
 
Zpráva A7-0078/2009 
Gay Mitchell 
Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (změna nařízení (ES) č. 1905/2006) 
KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek 1 e (nový) 
Nařízení (ES) č. 1905/2006 
Článek 35 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1e 

 Do nařízení (ES) č. 1905/2006 se vkládá 
nový článek, který zní: 

 „Článek 35b 

 Námitky k aktům v přenesené pravomoci 

 1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. 

 Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se lhůta prodlouží o dva měsíce. 

 2. Pokud po uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada k aktu 
v přenesené pravomoci námitku, je akt 
v přenesené pravomoci zveřejněn 
v Úředním věstníku Evropské unie 
a vstupuje v platnost v den, který je v něm 
uveden. 

 Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada Komisi informovaly o svém záměru 
nevyslovit námitky. 

 3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
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vznese námitku k přijatému aktu 
v přenesené pravomoci, tento akt 
v platnost nevstoupí. Orgán, který vznese 
k aktu v přenesené pravomoci námitku, 
uvede důvody pro vznesení této námitky.“ 

Or. en 

(nový pozměňovací návrh) 

 
 


